
 

 

Informace k vyplnění přihlášky do družiny a vyzvedávání dětí: 

Do družiny se mohou přihlásit všechny děti z 1. – 4. ročníku a dojíždějící. Žáci z 5. ročníku si 

mohou podat přihlášku také, pokud kapacita dovolí, budou moci být přijati. Rodiči vyplněnou 

přihlášku musí přinést všichni v pátek 2. září! 

PŘIHLÁŠKA – 2. strana - Ranní družina:  

ŠD je otevřena každý den od 6.15 do 7.40 hodin. Do ranní družiny mohou děti docházet 

průběžně. Škola musí být uzavřena, proto budou zvonit na zvonek umístěný na zdi 

(školní družina). Do kolonky vyplňte odstavec čas příchodu. 

Družina po ukončení výuky – Odpolední: 

Do kolonek vyplňte čas odchodu dítěte ze školní družiny a v kolonce Poznámka, zda 

odchází samo nebo s doprovodem (např. matka, otec, babička,…). Do 14.30 je služba u 

vchodových dveří, doprovod si zazvoní na zvonek označený školnice, ta Vám otevře a 

můžete si vyzvednout dítě přímo v příslušném oddělení. Po 14.30 zvoňte na zvonek 

označený školní družina, dveře Vám otevřeme dálkově. Pokud budeme ještě venku, 

volejte telefonicky příslušnou p. vychovatelku. Při koncové školní družině ( tj. od 15. 

hodiny) bude info na dveřích školy. Družina je otevřena do 16.30 hodin.  
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